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Пачатак на 1-й стар.)

Кніж ны пра ект аб' яд наў 

і са браў на ўні каль най вы-

стаў цы сот ні дзяр жаў ных і 

пры ват ных вы даў цоў, ін ды-

ві ду аль ных прад пры маль ні-

каў. Тут кож ны меў маг чы-

масць азна ё міц ца з кні га мі, 

што бы лі вы да дзе ны ў Бе-

ла ру сі сё ле та. Но вы фар мат 

кніж най па дзеі за клі ка ны 

пад крэс ліць зна чэн не кні-

гі, куль ту ры чы тан ня, ро лю 

кні га вы даў цоў, аў та раў у не-

за леж най бе ла рус кай дзяр-

жа ве.

— Сён ня ў на шай біб-

лі я тэ цы рас па ча та яшчэ 

ад на тра ды цыя ў кніж най 

куль ту ры Бе ла ру сі, — ад-

зна чыў ды рэк тар На цы я-

наль най біб лі я тэ кі Ра ман 

МАТУЛЬСКІ. — І мне ха це-

ла ся б, каб у 

час дзе ян ня 

вы стаў кі гэ-

тае мес ца 

ста ла пля-

цоў кай для 

су стрэч аў-

та раў, кні-

га вы даў цоў. 

Да вай це су-

стра кац ца, 

каб на ша 

кні га 2020 го да бы ла яшчэ 

леп шая.

— Мы па ста ян на пры-

рас та ем но вы мі ідэ я мі, 

пе ра мо га мі ў га лі не кні га-

вы дан ня. І тыя кні гі, якія 

прад стаў ля юць на шу кра і-

ну за мя жой, — гэ та год нае 

ўва саб лен не па сы лаў, што 

з'яў ля юц ца важ ны мі для 

дзяр жа вы ў рам ках пад-

трым кі кні гі, кні га вы даў цоў 

і аў та раў, — пад крэс ліў на-

мес нік мі ніст ра ін фар ма-

цыі Ігар БУ ЗОЎ СКІ. — Ся-

род кніг, што прад стаў ле ны 

тут сён ня, — зу сім не вя лі кі 

пра цэнт вы дан няў пад ве-

да мас ных нам дзяр жаў ных 

вы да вец тваў, а ас тат нія — 

гэ та пры ват ныя кні га вы-

даў цы. Я спа дзя ю ся, што 

тыя вы ні кі, якія мы ма ем 

сён ня, бу дуць раз ві вац ца, 

бо пля цоў ка для гэ та га 

ство ра на.

На ад крыц ці вы стаў кі сім-

ва ліч на на зва лі най больш 

па пу ляр на га на сён няш ні 

дзень аў та ра і кні гу. Па вы-

ні ках ана лі зу ін фар ма цыі 

кні га ганд лю ю чых ар га ні за-

цый На цы я наль най кніж най 

па ла ты гэ та «Ка ла сы пад 

сяр пом тва ім» Ула дзі мі ра 

Ка рат ке ві ча.

Ар га ні за та ры ме ра пры-

ем ства і вы да вец твы Бе ла-

ру сі ў рам ках на ва год няй 

даб ра чын най ак цыі «На шы 

дзе ці» пад рых та ва лі сюр-

прыз го ра ду — ста лі цы Дня 

бе ла рус ка га пісь мен ства ў 

2020 го дзе — Бя лы ні чам 

Ма гі лёў скай воб лас ці, — 

сер ты фі кат 

на пра ва 

атры ман ня 

дру ка ва най 

п р а  д у к  ц ы і 

для Бя лы-

ніц кай шко-

л ы - і н  т э р -

на та. А ўсе 

пры сут ныя 

т а к  с а  м а 

а т р ы  м а  л і 

па да ру нак — па каз спек-

так ля-мю зік ла «Пяс няр». 

Спек такль На цы я наль на га 

дра ма тыч на га тэ ат ра імя 

М. Гор ка га пры све ча ны 

на род на му ар тыс ту СССР 

Ула дзі мі ру Му ля ві ну, дзя-

ку ю чы яко му бе ла рус кая 

пес ня і паэ зія ста лі част кай 

су свет най куль ту ры. Акра-

мя гэ та га, яр кім ак цэн там 

ме ра пры ем ства ста лі экс-

па на ты му зея У. Му ля ві на, 

а так са ма кні га пра му зы-

кан та, якая ка рыс та ец ца 

ня змен най па пу ляр нас цю ў 

чы та чоў на пра ця гу апош ніх 

га доў як у Бе ла ру сі, так і за 

мя жой.

Але на ДРАП КО.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.
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Ад «ню» 
да зна каў 
за дыя ка

Ту т  п р а д  с т аў  л е  н а 

240 здым каў шас ці дзе ся-

ці фо та мас та коў з дзе ся ці 

кра ін све ту, у тым лі ку Ра сіі, 

Украі ны, Фран цыі, Гер ма ніі. 

Сю жэ ты са мыя роз ныя — 

ад ка ла жаў да рэ парт ажаў 

і пей за жаў. Усіх гэ тых аў та-

раў аб' яд ноў вае толь кі ад-

но — здоль насць уба чыць у 

на ва коль ным све це тое, ча го 

не за ўва жа юць ін шыя. У кож-

на га свая фа та гра фія, свой 

по гляд на свет.

— Мя не на тхні лі на ства-

рэн не гэ тай вы стаў кі мае 

ка ле гі, — пры зна ец ца ар га-

ні за тар не звы чай на га пра-

ек та вя до мая ма гі лёў ская 

фо та мас тач ка Іры на СА ВО-

СІ НА. — Апош нія га ды ў на-

шым фо та клу бе «Вя сёл ка» 

ста лі ак тыў на пра во дзіц ца 

фо та кон кур сы, да нас да лу-

чаец ца мо ладзь. Яна па куль, 

маг чы ма, не та кая ак тыў ная, 

але ра бо ты ма ла дых са праў-

ды за слу гоў ва юць ува гі. Га-

лоў нае, што яны — удзель ні-

кі на шай су поль нас ці, у якой 

ёсць свае тра ды цыі. Ад на з 

іх — вось гэ тыя кра наль ныя 

«пэ эф кі» па ме рам 10 на 15, 

які мі ў на шым ася род ку пры-

ня та він ша ваць сяб роў.

На огул, ка лі ка заць пра 

су свет ную гіс то рыю РF, 

дык яна на ра дзі ла ся не на 

пус тым мес цы. У па чат ку 

ХХ ста год дзя бы лі па пу ляр-

ныя так зва ныя «ад кры тыя» 

паш тоў кі з па кі ну тым на іх 

мес цам для мар кі і звес так 

пра ад ра са та і ад ра сан та. 

На вы стаў цы ў му зеі та кіх 

так са ма ха пае. Сюр прыз з 

парт рэ там ся бе, сва ёй сям'і 

або вы явай ней ка га пей за-

жу мож на бы ло зра біць да 

рэ ва лю цыі ў фо та атэлье. Іс-

на ва ла спе цы яль ная фо та-

па пе ра, на ад ва рот ным ба ку 

якой бы ло на дру ка ва на: «Ад-

кры ты ліст».

— І на ша ка лек цыя — гэ-

та так са ма ўжо гіс то рыя, — 

заўва жае Іры на Са во сі на. — 

На огул, ка лі гля дзіш вось на 

гэ тыя ма лень кія сю жэ ты, 

паш тоў кі, то згад ва еш на ша 

бы лое жыц цё.

За сна валь ні кам тра ды цыі 

ста ла Еў ро па, а ў Са вец кім 

Са ю зе пра «пэ эф кі» ста лі 

да вед вац ца ў 1960-я га ды з 

не каль кіх вель мі па пу ляр ных 

та ды чэш скіх фо та ча со пі-

саў. У Ма гі лёў мо да на та кія 

паш тоў кі прый шла ў па чат ку 

80-х, ка лі фо та май стры ста лі 

аб мень вац ца імі з ка ле га мі з 

ін шых га ра доў і на ват кра ін.

— За ха ва лі ся «пэ эф кі» 

1985 го да ўкра ін ска га фо-

та мас та ка з Адэ сы Ва дзі ма 

Шу ле кі і бе ла рус ка га фа то-

гра фа Вік та ра Бут ры, — ка-

жа Іры на. — На огул, на ша 

ка лек цыя фар мі ра ва ла ся з 

та го, што бы ло, а мно гія ка-

ле гі, на жаль, стра ці лі гэ тыя 

ма лень кія тво ры свай го мас-

тац тва. Але я лі чу, што гэ та 

ўні каль ныя ра бо ты і іх трэ ба 

за хоў ваць. «Пэ эф ка» — ві зі-

тоў ка фа то гра фа, свое асаб-

лі вая спра ва зда ча за мі ну лы 

год, яго він ша ван не з на ды-

хо дзя чым го дам. Сю жэт мо-

жа быць не толь кі на ва год ні. 

Ён па ві нен ад па вя даць ду-

шэў на му на строю аў та ра.

Са мая ба га тая, на пэў на, 

ка лек цыя «пэ э фак» зна хо-

дзіц ца ў ар хі ве вя до ма га 

ма гі лёў ска га фо та мас та ка 

Аляк санд ра Лі ці на.

— Я па чаў іх ра біць у 80-я 

га ды, пас ля та го як пе ра ехаў 

жыць у Ма гі лёў, — ад зна чае 

ён. — Ра ней я ні чо га не ве-

даў пра гэ тую тра ды цыю. 

Пас ля та го як да лу чыў ся да 

яе, ра біў «пэ эф кі» прак тыч на 

кож ны год. Лі чы ла ся доб рай 

тра ды цы яй ства рыць паш-

тоў ку сва і мі ру ка мі і ад пра-

віць ме на ві та па по шце — 

ін тэр нэту ж та ды яшчэ не 

іс на ва ла. Ад звы чай най 

паш тоў кі «пэ эф ка» ад роз-

ні ва ец ца перш за ўсё тым, 

што зроб ле на вы ключ на сва-

і мі ру ка мі. Та кі свое асаб лі вы 

хэнд-мэйд — не прос та ку-

піў дзесь ці ў кра ме, а ўклаў 

сваю ду шу. Сю жэт вы бі ра лі 

ад воль на, час та пры мяр коў-

ва лі да ней ка га зна ка за дыя-

ка або ра бі лі неш та з на ва-

год няй ат ры бу ты кай — ёл кі, 

сня жок, цац кі. Па сы лаў та кія 

паш тоў кі толь кі са мым бліз-

кім сяб рам, а іх, як вя до ма, 

шмат не бы вае. Атры маць ад 

іх та кі ж па да ру нак бы ло так-

са ма пры ем на. Гэ тыя паш-

тоў кі — перш за ўсё па мяць: 

мно гіх аў та раў тых фо та, якія 

тра пі лі на вы стаў ку, ужо ня-

ма ў жы вых, з не ка то ры мі 

стра ча на су вязь, але ў мя не 

за стаў ся рэ ча вы до каз та го, 

што я быў з імі зна ё мы і мы 

бы лі ў цёп лых ад но сі нах.

Іры на Са во сі на пе ра ка-

на на, што РF — уні каль ная 

рэч, больш рас паў сю джа ная 

ў фа та гра фіч ным ася род ку.

— Я так са ма па сы ла ла, 

але вель мі ма ла, — згад вае 

яна. — З ся рэ дзі ны 80-х гэ та 

для нас бы ло рэч чу звы чай-

най. Але за ха ва ла ся та кіх 

паш то вак у мя не ня шмат.

Най больш вя до мая «пэ-

эф ка» Іры ны Са во сі най да-

ту ец ца 1989 го дам. Ары гі-

нал здым ка па ме рам 30 на 

40 сан ты мет раў па бы ваў на 

мно гіх вы стаў ках, у тым лі ку 

між на род най «Фо та гу мар» у 

Габ ра ве. Ту ды, згад вае аў-

тар, бы ло вель мі скла да на 

тра піць. Сю жэт са праў ды 

ка міч ны: жан чы на грае на 

дзі ця чай дуд цы, а са ба ка 

«спя вае». Ра бо та так і на зы-

ва ла ся — «Ду эт».

— Зды ма ла ў Ма гі лё ве ў 

сва ёй зна ё май, якая мя не за-

пра сі ла, каб я па гля дзе ла на 

гэ ты цуд — са ба ку, які пяе, — 

усмі ха ец ца Іры на, згад ва ю чы 

тую гіс то рыю. — Ён са праў ды 

спя ваў вель мі гуч на, му зыч-

на. Гэ та бы ло не ве ра год на, 

бо атрым лі ва ла ся не выц цё, 

а са праўд ны спеў.

Яшчэ ад на «пэ эф ка» Іры-

ны Са во сі най за ня ла ле тась 

на кон кур се РF у Ма гі лё ве 

пер шае мес ца. На здым ку 

за не се ная сне гам дош ка аб'-

яў на пля жы, якую я спа чат ку 

пры ня ла за лаў ку.

— Доў гі пе ры яд я не 

зай ма ла ся «пэ эф ка мі», — 

пры зна ец ца Іры на. — 

А ў 2013 годзе зноў вяр ну-

ла ся да гэ тай дзей нас ці. Гэ та 

ж са праў ды мас тац тва і на ша 

гіс то рыя.

На тхнё ная вы стаў кай, 

я так са ма па жа да ла па ра-

да ваць сва іх сяб роў «пэ эф-

кай».

— Не праб ле ма, — аб над-

зе і ла мя не Іры на. — Ра бі фо-

та, у фо та шо пе на пі шы на ім 

РF, сваё проз ві шча, на ступ-

ны год і ня сі ў фо та атэлье. 

Сяб рам тва ім, упэў не на, 

та кое він ша ван не спа да ба-

ец ца.

Да рэ чы, у Ма гі лё ве вы-

стаў ка РF ла дзіц ца ўпер шы-

ню, і шмат для ка го та кі ва-

ры янт на ва год ня га він ша ван-

ня ста не ад крыц цём. А яшчэ 

гэ та на го да на тхніц ца. Сне гу 

на ву лі цы па куль ня ма, а тут 

ёл кі, Дзя ды Ма ро зы, паш тоў-

кі са вец кіх ча соў, на ва год нія 

паш то выя кан вер ты, па доб-

ныя на тыя, у якіх фа то гра фы 

па сы ла лі свае «пэ эф кі».

— Мы заў сё ды ста ра ем ся 

зра біць на шым на вед валь ні-

кам пры ем ны сюр прыз і па-

ка заць неш та не звы чай нае. 

І гэ тая вы стаў ка не ста ла 

вы клю чэн нем. На ёй прад-

стаў ле ны рэд кія ар тэ фак ты, 

якія аба вяз ко ва па ды муць 

на строй. Вы стаў ка бу дзе 

вель мі ці ка вая і для пра фе-

сі я на лаў , і для звы чай ных 

лю дзей, — пад крэс лі ла за-

гад чы ца ад дзе ла эт на гра-

фіі Ма гі лёў ска га аб лас но га 

края знаў ча га му зея імя Еў-

да кі ма Ра ма на ва Свят ла на 

РЫ БА КО ВА.

Р. S. Для тых, хто ля ну ец ца 

ра біць «пэ эф ку», ёсць яшчэ 

адзін ва ры янт здзі віць сяб-

роў. Да шлі це ім звы чай най, 

не элект рон най, пош тай ад-

кры ты ліст. Ця пер лёг ка знай-

сці шмат ці ка вых паш то вак, 

на ват бе ла рус ка моў ных. У са-

вец кія ча сы да сы лаць іх бы ло 

звы чай най спра вай, а ця пер 

тра ды цыя так са ма тра пі ла ў 

раз рад уні каль ных. Маг чы ма, 

прый шоў час яе ад наў ляць?

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Фо та Іры ны СА ВО СІ НАЙ.

Він ша ван не 
ў фар ма це РF

РF (ска ро ча на ад фран цуз ска га Роur Fеlісіtеr) у пе-

ра кла дзе азна чае «каб па він ша ваць», а на італь-

ян скай гэ та гу чыць яшчэ больш свя точ на: Ро 

Fеlісіtа — на шчас це. Ін шы мі сло ва мі — гэ та на ва-

год няя паш тоў ка, але не зу сім звы чай ная. Та кой 

дак лад на ў га зет ным кі ёс ку не ку піш. Але яе мож-

на зра біць. Каб на тхніц ца, за ві та ла на вы стаў ку 

ў ма гі лёў скі эт на гра фіч ны му зей, дзе гэ тыя тво ры 

мас тац тва сён ня як раз і дэ ман стру юц ца. Іш ла з 

упэў не нас цю, што ўба чу ста рыя доб рыя сю жэ ты з 

Дзе дам Ма ро зам і Сня гур кай, і бы ла кры ху збян тэ-

жа ная, ка лі ўба чы ла та кое буй ства фан та зіі. Аказ-

ва ец ца, мож на быць ары гі наль ным на ват та ды, ка лі 

здзі віць, зда ец ца, ужо ня ма чым.

КРА І НА КНІГКРА І НА КНІГ

Да чы та чаДа чы та ча

Павіншуйцеся праз «Звязду»!
«Апош нія ліст кі ў ка лен да ры... // Сы хо дзіць год — 

са мот ны і ста ры // Ні хто яго за фал ды не тры мае, // 

На вош та, ка лі но вы на сту пае?..»

А на «сты ку» іх — му сіць, сам бог за га даў! — пры пы ніц-

ца, азір нуц ца на зад: ус пом ніць і най леп шае сваё, і най гор-

шае (ка лі тое бы ло...), па ра да вац ца на быт кам, па пла каць, 

ад зна чыць зме ны — у сям'і, у вёс цы, у кра і не, на ме ціць 

пла ны...

Але ж, ка жуць, пра іх на ўся кі вы па дак ле пей не «рас-

паў сюдж вац ца» (каб не су ро чыць?), а вось рас ка заць аб 

пе ра жы тым... Гэ та мож на і на ват трэ ба — хоць у вуз кім 

ко ле са мых на блі жа ных, сяб роў ды ся мей ні каў, хоць у до-

сыць шы ро кім.

«Мой год», так па тра ды цыі бу дзе на зы вац ца ад на са 

ста ро нак апош ня га сё ле та ну ма ра «Звяз ды». А та му ка лі 

ёсць што рас ка заць (а ёсць, без умоў на, у кож на га), то на-

пе рад, за спра ву!

Най леп шыя ліс ты, як заўж ды, на дру ку ем, фо та здым кі 

(ка лі да шля це) так са ма на дру ку ем і з удзяч нас цю вер-

нем...

Так што пі шы це! І, вя до ма ж, вы піс вай це — най ста рэй-

шую, адзі ную бе ла рус ка моў ную... Каб чы таць — у род най 

кра і не, на род най мо ве.

У Ма гі лё ве 
ад ра джа юць 
пры го жую 
на ва год нюю 
тра ды цыю


